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redactioneel

Het vierde nummer van het Tijdschrift Gedragstherapie is geen ‘dubbeldik
kerstnummer’. Dat past namelijk niet bij onze stijl. Dit nummer is bescheiden wat betreft het aantal artikelen, maar niet wat betreft de omvang en de
inhoud.
Iva Bicanic en haar collega’s openen het nummer met een artikel over de
prevalentie en behandeling van (complexe) posttraumatische stressstoornis
en seksuele problemen na seksueel geweld. Het artikel informeert ons onder
meer over het belang van adequate vroege opvang van en de toepassing van
traumagerichte cognitieve gedragstherapie en EMDR bij slachtoffers van
seksueel geweld.
Het tweede artikel is van Bram Van Bockstaele en collega’s. Zij besteden
aandacht aan de potentiële waarde van computergestuurde aandachtstraining en mindfulnesstraining bij de behandeling van sociale angst.
Het derde artikel is van Bram Vervliet en zijn collega’s. Het is een lijvig artikel. In het eerste deel ervan worden theorieën over de werking van exposure
besproken. Het inhibitorisch-leermodel staat daarbij centraal. Vervolgens
worden diverse strategieën besproken waarmee het effect van exposure vergroot kan worden. In het tweede deel van dit artikel worden deze strategieën
geïllustreerd aan de hand van diverse voorbeelden van verschillende soorten
angststoornissen.
Ik wens u veel plezier met het bestuderen van deze drie fraaie stukken.
Paul Boelen Hoofdredacteur
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